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ROZHODNUTÍ 
 
Ústav pro studium totalitních režimů jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) zaevidoval dne 12. 12. 2019 žádost spolku 
Sodales Solonis z.s., se sídlem Ulice bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák, IČ 22848347 (dále jen 
„žadatel“) ze stejného dne, o poskytnutí níže uvedených informací. 
 
Ústav žádost posoudil a v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ rozhodl takto: 
 

Žádost o poskytnutí informací se odmítá. 
Odůvodnění: 
 
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací: 
 
Podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o zaslání formuláře, dvoustránkového 
prohlášení, vojáky nazývaného „kolaborantský dotazník“, cca z roku 1970. Vyplňovali ho 
a podepisovali všichni vojáci z povolání jako podmínku v další službě v armádě. Jednalo se asi o 70 
otázek a odpovědí, které je opravňovali k další službě v armádě. Kdo nepodepsal, odešel do zálohy. 
 
Uvítal bych i informaci celkem kolika vojákům byl dotazník předložen a kolik jich po jeho vyplnění 
odešlo do zálohy? 
 
Dotaz se nejspíše vztahuje k doplňku k životopisu (majícímu dva listy, tj. čtyři strany), který vojáci 
z povolání vyplňovali v pozdním jaře 1970. K němu můžeme uvést, že byl vydán jako příloha 
k rozkazu ministra obrany na konci roku 1969. Jeho náplní bylo vlastní vyjádření k činnosti během 
Pražského jara a zejména v srpnu 1968. Pokud jde o znění rozkazu, obraťte se prosím na Vojenský 
historický ústav. Dále máme za to, že nelze stanovit, kolik lidí bylo na základě dotazníku propuštěno, 
pro propouštění vojáků bylo totiž rozhodující stanovisko stranické komise. Jsou známé případy, že 
pokud došlo ke kolizi mezi dotazníkem (doporučil setrvat v armádě) a stranickou komisí (doporučila 
propuštění), stanovisko komise převážilo. 
 
S ohledem na výše uvedené nemůže požadované informace žadateli povinný subjekt poskytnout, 
neboť jimi nedisponuje. Podle § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká vytváření 
nových informací.  
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí, a to 
nadřízenému orgánu prostřednictvím orgánu, který toto rozhodnutí vydal.  
 
 

Michael Pelíšek 
ředitel kanceláře ÚSTR 

[podepsáno elektronicky] 
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